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A gonoszság gyötrelmei

A szecsuáni jólélek
a milánói Piccolo Teatro előadásában

„Meglátni a jót és úgy követni,
mintha nem tudnánk elérni; meglátni a
rosszat és úgy visszariadni tőle, mint-ha
forró vízbe nyúltunk volna: láttam már
erre képes embert, hallottam ilyen
szavakat."

(Konfuciusz: Beszélgetések és
mondások)

A tények

Fennállásának harmincötödik évében,
1982 májusában végre Magyarországra is
eljutott a milánói Piccolo Teatro, amely
Európa kiemelkedő jelentőségű színházi
műhelyei közé tartozik. Művészei négy
estén játszották a budapesti Nemzeti
Színházban Bertolt Brecht Á secsuáni jó/élek
című drámai paraboláját, amelyet a
társulat egyik alapítója és jelenlegi
vezetője, korunk egyik meghatározó
hatású rendezője, Giorgio Strehler állított
színpadra.

A hatvanegy esztendős Strehler négy
évtizedes rendezői munkássága során
közel kétszáz darabot, köztük mintegy
három tucat operát vitt színre. Hatalmas
életműve arról tanúskodik, hogy különö-
sen három szerző - Shakespeare, Goldoni
és Brecht - alkotásai vonzzák rendkívüli
erővel. Pályájának másik jellemző vonása,
hogy egyes színművek nem csillapodó
kihívást jelentenek számára, s ezeket
rendre fölújítja vagy újrarendezi.

A szecsuáni jó/élek immár harmadszor ele-
venedett meg a keze alatt: az első változat
az 1957/58-as évadban készült Milánóban,
a Piccolo Teatróban; a második kerek
húsz évvel később a hamburgi
Schauspielhausban, Andrea Jonassonnal a
címszerepben. Hazánkba a harmadik
verzió jutott el, amelyet 1981. november
5-én mutattak be a Piccolo Teatro és az
Emilia Romagna Teatro közös produk-
ciójaként. Sen Te és Sui Ta kettős alakját
ebben is Andrea Jonasson kelti életre.

Az olasz együttes magyarországi be-
mutatkozását igen nagy szakmai várako-
zás előzte meg. Köztudomású, hogy Á
háromgarasos opera 1956-os milánói bemu-
tatója után Brecht Strehlerre bízta vala-
mennyi színpadi alkotásának művészi
„gyámságát" Európában. A milánóiaktól
tehát autentikus Brecht-előadást remél-
tünk.

Az élmény

Á szecsuáni jólélek Budapesten látott elő-
adása revelatív erejű volt. Strehler két-
szeres hűséggel nyúlt az irodalmi alap-
anyaghoz. Egyrészt pontosan értelmezte a
darab mondandóját, gondosan fölfej-tette
utalásrendszerét, s mindezt adekvát
színpadi nyelvre fordította le. Másrészt
érzékelte a dráma gondolatvilága és a mai
néző szemlélete között bekövetkezett
distanciát. Brecht e művét 1939 körül írta,
tehát olyan társadalmi helyzet-ben és
politikai légkörben, amelyben kö-
telességének érezte a világról alkotott vé-
leményét minél sarkítottabban kinyilvá-
nítani. Ezért elsősorban mondanivalójának
elvi tisztaságára, társadalmi igazság-
értékére ügyelt. Ma viszont nem egy
konkrét veszély fenyegetésében (egy vi-

lágégés előestéjén), hanem sokkal össze-
tettebb eredőjű veszélyhelyzetek között
élünk, s az eltelt négy évtized alatt a kapi-
talizmus jellegében is alapvető változás
történt.

Strehler következetesen a mai közönség
nézőpontjából építette föl előadását. Szinte
szóról szóra eljátszatta Brecht drámáját, de
annak minden mondatát a mára
vonatkoztatta. Így a példázat konkrét tár-
sadalmi tartalmát általános emberi érvé-
nyű üzenetté tágította, a darab program-
szerűen vállalt didaxisát árnyalt költői-
ségben oldotta föl.

Strehler színházának meghatározó ka-
tegóriája a költőiség, s ezt minden eset-ben
az adott író alkatához és műve szelleméhez
választott hatáselemek és esztétikai
minőségek hordozzák. Á szecsuáni jó-lélek
poézise alapvetően két forrásból fakad:
egyrészt a színpadról folyamatosan áradó
szépségből - amely akkor is érvényesül,
amikor a látvány, a hangzás és a játék
megfontoltan durva vagy közönséges
elemeket tartalmaz -, másrészt a
fölhasznált eszközök és hatások szándékolt
polifóniájából. A szépség adja a színpadi
közlés harmóniáját, a polifónia pedig
sokfelé nyíló távlatait. A Buda-pesten
látott előadásból az is kiderült, hogy
Strehler sokat emlegetett „lírai realizmusa"

nem csupán megragadó rendezői ötletek
gyűjteménye, hanem a szuverén világlátás
és a művészi közlés minden részletét
átható színházi gondolkodás egysége.

A látvány

..mi egy olyan világ őrültekházabeli
parkjában élünk - írja az előadás műsor-
füzetében Strehler -, amelynek gyöngy-
színű légüres tereiben sár, víz és szemét
közül is kelnek még és nyugszanak Hol-
dak és Napok, és ahol kevés szerelemtől
is lázasan kiabálunk segítségért Istenek-
hez, a Történelemhez, az Ideológiához,
hogy egy kicsit szabadítsanak meg a
Nagy Szorongástól, amely elborít
minket." A szecsuáni jólélek színpada nagy,
üres, tág tér, amelyet hátul félkörívben
kifeszített, fehér gyöngyvászonból készült
horizontfüggöny határol és egyben
végtelenné tágít. A tér sugárzó tisztasá-
gával kiáltó ellentétben áll a padló borí-
tása: a forgószínpadot gyűrött ponyva
fedi, amelynek ráncaiban víz csillan. A
talaj szerves televény, sár és iszap képze-
tét kelti; középütt nagyobb tócsa terpesz-
kedik. A pocsolya mint díszletelem ko-
rábban Strehler 1975-ÓS Goldoni-rende-
zésében, Á terecskében kapott előadás-
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Andrea Jonasson mint Sen Te a Giorgio Strehler rendezte előadáson

szervező szerepet. Most is kijelöli a moz-
gások irányát, mert a színészeknek kerül-
getniük kell, illetve pallók lefektetését
teszi szükségessé. Van szereplő, aki ott-
honosan tocsog a vizes talajon, van, akit a
nedvesség határozottan idegesít, tehát
minden figura valamilyen sajátos vi-
szonyba kerül a tócsákkal és erecskékkel.
A pallókra lépni kockázatos, mert inog-
nak, s aki rajtuk áll, nehezen nyeri vissza
az egyensúlyát.

Erre a vizes felületre kerül valamennyi
szükséges építmény, először Sen Te csu-
pán kontúrjaiban megrajzolt, vagyis tar-
tóoszlopokból, polcokból, bútorokból és
egy üvegajtóból összeállított, hullámle-
mezzel fedett dohányboltja. Az üzlet fől-
lendülésekor tévéantennát, sőt színes,
világító cégért is szerelnek reá. Később
mellette, a szabad, vizes térségen állítják
föl a lakodalmi asztalt, amely fölött kö-
télre fűzött lampionok pislákolnak. A
dohánybolt fölszámolása után ugyancsak a
pocsolyák között épül föl Sui Ta do-
hánygyára, amely szögesdrót-tetejű ke-
rítésével, a kerítést megvilágító lámpáival
a közelmúlt koncentrációs és inter-
nálótáborait idézi. Az irodabódé pedig -
amelyben Sui Ta üzleti tárgyalásait bo-
nyolítja - vasúti kocsira emlékeztet,
amelyben századunk folyamán nevezetes
politikai szerződéseket is kötöttek már.

Az előszínpadot fényes bádoglemez
borítja, ezen folynak a közjátékok. Ilyen-
kor a színpadnyílást fehér kortina zárja le.
A reflektorok fényét a fémpadló alulról
vetíti a színészekre, akiknek árnyéka így -
a direkt- és a reflexfényektől -
többszörösen és különböző élességgel
rajzolódik ki a kortinán. A forgóskínpad
pocsolyái ugyancsak megsokszorozzák a
szereplők alakját: egyrészt tükrözik a
képüket, másrészt a lámpák fényét a ho

rizontfüggönyre vetítik, s az így megje-
lenő rezgő fénytócsákban töredékesen
rajzolódik ki a figurák árnyéka.

A rendező és a díszlettervező szokatlan
világítással teljesíti ki a színpadképet.
Alig használják a nézőtéri reflektorokat.
Csak a songok előadóira és a közjátékok
szereplőire irányítanak egy-egy éles, li-
lásfehér fényű fejgépet. főszerephez jut-
nak ellenben a szuffiták, a gegenek és a
portálba állított reflektorok. Ezek fényével
mintegy bederítik a színpadot. Foltokban
ritkán világítanak. A főként fölülről áradó
világítás, a fényt kitűnően vezető és
visszaverő horizontfüggöny valamint a
kör alakú forgószínpad mint-ha burába
foglalná a szereplőket. Aki pedig a
játéktér szélére, a színpadnyílás vonalába
ér, annak csak a sziluettje lát-szik. Az
előadás színvilága összhatásában a
feketétől - a szürke lehetséges árnyalatain
át - a fehérig terjedő tartományban marad.
Bár a színpadra bekerülnek színes tárgyak
és ruhadarabok is, ezek színei többnyire
elmosódnak. A kevésbé meg-világított
képekben a színpadot zöldes derengés
vonja be.

A forgószínpadot is igen hatásosan
alkalmazzák. Az előjátékban a forgószín-
pad szélén, a forgásiránnyal szemben
triciklizik Vang, a vízárus. Ha leszáll a
triciklijéről, a forgó korong elviszi mel-
lőle, és futhat utána. Amikor a nyolctagú
család befészkeli magát Sen Te dohány-
boltjába, tagjai eléneklik A füstről szóló
dalt. Minden strófáját más adja elő, s a
színészek a dohányüzlet különböző pont-
jain helyezkednek el. A színpad minden
versszak után elfordul, így mindig a bódé
másik falán tekint ki az, aki éppen énekel.
Amikor pedig az első kép végén a nyolc-
tagú család tagjai összeverekednek, a le-
eresztett kortina mögül új és új verekedő

párok kerülnek a közönség elé. A
nyolcadik elefántról szóló dal alatt
félelmetes tempójú munkafolyamat
játszódik le: a szereplők -valamennyien
Sui Ta dohánygyárának dolgozói -
hatalmas dohánybálákat tologatnak a
színpad forgásával ellentétes irányba,
hogy a song végén mindnyájan kimerülten
összeessenek.

Strehler és munkatársai, Paolo Bregni
díszlet- és Luisa Spinatelli jelmeztervező
számára - a színpadi tér problémájának
előzményeként -- minden bizonnyal alap-
kérdés volt, hogy korban és földrajzilag
hova helyezzék a darabbeli Szecsuan tar-
tományt. Végül úgy döntöttek, hogy
Brecht „mitikus Kínája" és az őket kö-
rülvevő mai olasz valóság között terem-tik
meg a helyszín és a ruhák utalásrend-
szerét. Bregni hatalmas fehér horizont-
függönye előtt úgy hatnak a díszletele-
mek, mint egy kínai tusrajz éles vonalai és
tompább foltjai. Mintha Brecht A kínaiak
festészetéről című írása elevenedne meg: „
..nem alkalmazzák a perspektíva
művészetét, nem szeretnek mindent
egyetlen nézőpontból szemlélni. Képei-
ken többféle dolgot sorakoztatnak egy-
más mellé, s ezek úgy oszlanak meg
egyetlen lapon, mint egy és ugyanazon
város lakói a városban. . . (...) A lapok sok
szabadságot tartalmaznak. A szem
felfedező útra indulhat. Az ábrázolt dol-
gok olyan elemek szerepét játsszák, ame-
lyek önállóan is létezhetnek, de a képen
elfogadott kapcsolat révén mégis egészet
alkotnak, ha nem is oszthatatlan egészet.
(...) A felület egyes részei fel-
használatlannak tűnnek; márpedig ezek a
részek nagy szerepet játszanak a kom-
pozícióban: nagyságuk és formájuk te-
kintetében éppoly gondosan megterve-
zetteknek tűnnek, mint a tárgyak körvo-



nalai. (. . .) A tükör, melyben itt valami
tükröződik, mint tükör tartja meg érvé-
nyét." A látvány egyidejűleg ellent is mond
kínai utalásainak : a horizontfüggönyön ott
ragyog a Hold ezüstös vagy a Nap vöröslő
korongja. Márpedig a kínai piktúra
tartózkodik a világító égi-testek
ábrázolásától, lévén, hogy nem ismeri az
árnyékolást, amely viszont eb-ben az
előadásban a látvány éltető eleme. Úgy is
fogalmazhatnánk : ez a színpadkép az
árnyékaival lélegzik.

Ebben a valóban Brecht „mitikus Kí-
náját" idéző díszletben - hiszen még a
forgószínpad is az ősi kínai bábjáték ta-
lálmánya 1 - kivétel nélkül európai, de
jórészt kifejezetten olasz karakterű és
öltözékű szereplők jelennek meg. Vang a
sok mosástól megfakult, kék munka-ruhát
visel, vizeslajtja pedig nem más, mint az
olasz mozgó fagylaltárusok triciklije. Sen
Te - ahogyan először látjuk - rövid
bőrkabátjában, formás, hosszú, meztelen
lábával bármely itáliai utcasarkon
árulhatná magát. A nyolctagú család sem a
kínai sokgyermekes famíliákra emlékeztet,
hanem sokkal inkább az olasz
nagycsaládokat idézi, amelyekben több
nemzedék és gyakran távoli rokonok él-
nek együtt. A három Isten agyondíszített
püspöki ornátusa mintha egyenesen Fellini
Róma-filmjének káprázatos egy-házi
divatbemutatójáról érkezett volna.
(Strehler maga is elismeri, hogy világa
rokon Felliniével.) A Rendőr uniformisa a
carabinierik mai egyenruhájára hasonlít, a
borbély jellegzetes olasz piperkőc-típus, a
Bonc pedig falusi plébános, aki zakót húz
a miseruhára. Szunból vérbeli dzsigoló
válik az előadás során. Az esküvőt nem
„egy olcsó külvárosi vendég-lő
különszobájában" tartják, hanem itáliai
szokás szerint a szabad ég alatt. A do-
hányüzlet fölszámolásának jelenetében a
házikó körüli szeméttelep megint csak fel-
linis hangulatot áraszt. Mindezen utalások
rendkívül fölerősítik a közönség
azonosságérzetét - elsősorban az olasz, de
az európai nézőkét is -, s így csökken-tik a
darab mondanivalója és a mai be-fogadók
gondolkodása közötti távolságot.

A hanghatások

Az előadás akusztikus alapszövetét a vizes
talaj különleges neszei adják: a lépések
cuppogása, az esések tompa, toccsanó
zaja, a folytonos csurgás és csöpögés, a
pallók dobaja. Ehhez speciális hangeffek-
tusok járulnak: Vang triciklicsengőjének
csilingelése (ezzel a hanggal indul az elő-

adás), gépkocsi motorjának zúgása (az
előjátékban és az esküvői képben; ilyen-
kor mindig fénycsóva is végigpásztáz a
színpadon), az asztalos kopácsolása (ami-
kor a polcot leszereli), a Rendőr sípszava, a
szemeteskuka feldőlésének robaja (a
dohányüzlet fölszámolásának képében)
stb. Erre épül a színészek orgánumának,
az általuk játszott figura vérmérsékleté-
nek és beszédstílusának egyeztetésével
választott hangzáskarakterek egymáshoz
illeszkedő rendszere. Végül mindezt az
előadás zenei anyaga fonja át és teljesíti
ki, amely kétrétegű: élő- és gépzene. A
szecsuáni jólélek songjait Paul Dessau ze-
nésítette meg. Az öt dal közül négyet az
egyik emeleti páholyban helyet foglaló
öttagú zenekar kísér, A vízárus dala az
esőben pedig a cappella hangzik el. Á son-
gok erőteljes, a szöveget nem megjelenítő,
hanem értelmező zenéje jól beépül az
előadásba. Strehler ugyanis nem választja
le a zenei elemeket a színpadi történésről,
csupán az énekesekre irányított fejfénnyel
emeli ki a dalokat. Sőt kiegészítő zenét is
alkalmaz: az Istenek érkezéséhez
magnóról bejátszott, Nino Rota muzsiká-
ját idéző aláfestést, a színváltozások alatti
szünetekben pedig dzsesszes hangzású,
lendületes átvezető zenét, illetve a zenekar
által játszott lírai futamokat. Az előadás
akusztikusan talán kevésbé hatásos, mint
vizuálisan, de rendkívül átgondolt,
megkomponált és nemcsak elemei-ben,
hanem összességében is érvényesülő
hangzásvilágot nyújt.

Az üzenet

Amikor a darab zárójelenetében a bírák
tisztét betöltő Istenek megtudják, hogy a
könyörtelen nagybácsi és „a külvárosok
angyala" egyazon személy, irgalmatlanul
le kellene sújtaniuk. Nemcsak Sen Tére,
aki még őket is megtévesztette, hanem az
egész, világra is, amelyben immár egyet-
len jó ember sem találtatott. Erre az ítél-
kezésre azonban képtelenek : inkább
megfutamodnak, és a mennyekbe mene-
külnek. Brecht drámájában ekkor vissza-
özönlik az imént kiürített tárgyalóterem
közönsége, és boldogan talál rá egykori
jótevőjére. Strehler rendezésében az égiek
távozása után Sen Te végképp egyedül
marad. Még a visszaváltozását a
nézőtérről szemlélő Vang is némán ki-
oldalog. Ekkor Sen Te előrejön és térd-re
rogy. A fémpadlóról rávetülő reflektor-
fény valószínűtlen ragyogással vonja be
alakját. Sen Te széttárja a karját, és két-
ségbeesetten, esdve kiáltja - magyarul - a
közönségnek: „Segítség!" (Az eredeti

darabban ez a könyörgés az Isteneknek
szól.) Elmarad a brechti epilógus, nem
mondja a szemünkbe Vang, hogy
„Önöknek kell a megoldást keresni". Nincs
racionális összegezés, csak egyet-len
fölszólítás, amely után kinek-kinek
magának kell eltűnődnie ama „jó vég"
fölött, amelynek valahol mégiscsak lennie
kell.

Ez a befejezés Strehler fölfogásának
kulcsa. Ez a nagyvonalú és természetes
gesztus, amellyel a példázatot személyes
ügyünkké változtatja, s az üveglapot,
amelyen addig könnyűszerrel átláttunk,
speciális szögben tartva hirtelen tükör-
ként fordítja felénk. Á szecsuáni jóléteket
az teszi Brecht életművének kiemelkedő
darabjává, hogy nem csupán a körülte-
kintően kigondolt alaptétel fekete-fehér
bizonyítását nyújtja benne az író, hanem
az élethelyzet s az abban megnyilvánuló
magatartásformák gondos és megértő
vizsgálatát. Strehler szavaival szólva a mű
„az »epikus« színház nagy leckéjét jelenti,
amely nem »didaktikai cselekedet« többé,
hanem költői megoldás, mint a
»színházcsinálás « új módja". Az epikus
színházat s azon belül is az elidegenítést
pedig a következőképpen értelmezi
Strehler: ,,...valami módon előcsalni egy
gondolat, egy eszme, egy elképzelés
felhangjait, úgy kitágítani - ismétlem: a
lehetőségek száma végtelen -, hogy a
közönség, illetve a művészet befogadója
fölfedezhesse az ember végtelen
összetettségét, szüntelen változékonysá-
gát, a közismert dolgok újdonságát, hogy
ezáltal a szavak, a gesztusok vagy tettek
olyan gazdagnak és feszültséggel telinek
látsszanak, mintha életében először
találkozna velük, mintha most első ízben
fogná föl ésszel, hogy bizony nem
»közkincsről« van szó, hanem olyasmi-
ről, amit még meg kell hódítani. Vagy
pedig - éppen ellenkezőleg: megéreztet-ni
a hallgatóval és a nézővel az emberek
közötti kapcsolatok működését, az emberi
cselekvéseket a maguk összetettségében és
ellentmondásosságában, illetve néha
»érthetetlenségükben«; meg-éreztetni az
élet konkrét, egyszerű valóságát, amely
minden ember közös valósága, és amelyet
mindannyian képesek vagyunk megérteni,
kifejezni és megváltoztatni."

Ebben az előadásában Strehler nem
csupán a darab kimondható alaptétele -
„az osztálytársadalomban nem valósít-
ható meg az erkölcsi jó" - igazságának
bizonyítására koncentrál. A tézissel
egyetért, de annak emberi vetületei ér-



deklik: hova vezet az, ha valaki a termé-
szetes, morális életvitel helyett felsőbb
parancs által rárótt, a körülményeket
figyelmen kívül hagyó, teljesíthetetlen
erkölcsi programok szerint próbál élni.
Skizofréniához vonja le a végkövetkez-
tetést Strehler, s mivel a belső emberi
relációk elemzése mellett társadalomrajza
is árnyalt és hiteles, képes ezt az egyéni
tudathasadást társadalmi skizofréniává
tágítani.

Sen Te már a kezdet kezdetén jó. Min-
den gyarlósága, esendősége ellenére az, a
maga egyszerű és természetes lényéből
fakadóan. Az ilyen jóság nem szembetű-
nő, mivelhogy nem demonstratív. „Már
képtelenek vagyunk azt úgy felfogni - írja
Strehler -, mint egy »mindennapi tettet«
(elénekelni egy dalt, összeszerelni egy
gépet, elültetni valamit - ez mind jóság,
mondja Brecht). Képtelenek vagyunk azt a
kicsi bennünk lévő jóságot mint »normális
dolgot«, s nem mint ki-vételt tudomásul
venni." Sen Te számára a jóság a
legtökéletesebb önmegvalósítást jelenti:
magát a szabadságot. Az Istenek
látogatásától kezdve azonban már nem
ösztönszerűen tör föl lelkéből a jó: attól a
naptól fogva Sen Te mára „parancsolatok
bálája" alatt görnyed, s „furcsán
imbolyogva lépked" a körülmények
iszapjában. Immáron folytonos önkor-
rekcióra szorul, s ráadásul azt még titok-
ban is kell elvégeznie. Ez az állandó te-
vékenységmódosító, néha mindent az
ellenkezőjére fordító szerep azonban olyan
idegen az ő lényétől, hogy külon
személyiségre van szüksége e feladatkör
teljesítéséhez.

Brecht azzal bizonyítja Sen Te ereden-
dő ártatlanságát, hogy m é g az ő érdekeit
érvényesítő nagybácsi ötlete sem tőle,
hanem a dohányboltjába betelepedő
nyolctagú családtól származik. Továbbá
Sen Te mindig csak végszükség esetén
kelti életre Sui Tát. Először - kétség-
beesésében - a boltja megmentésére hasz-
nálja, és kidobatja vele az élősködő fa-
míliát. Másodszor - a remény sugallatára -
szerelme, a pilóta megsegítésére veszi
igénybe. Harmadszor pedig - félelemből -
születendő gyermeke érdekében változik
át a terhesség idejére. Csakhogy a túl
sokszor és túl hosszú ideig viselt maszk
lassacskán letéphetetlenül ráragad az arc-
ra, s később már hiába kívánna felszínre
bukni az eredendő jóság, a vállalt rossz
újra meg újra maga alá g yű r i azt. A vas-
akaratú Sui Ta embertelen bánásmódját
nem ellensúlyozhatják az éjjelente titok

ban rizst osztogató Sen Te apró, karita

tiv gesztusai.
Józan morális érvekkel természetesen

élesen elkülöníthető Sen Te két énje, s a
jó lélek könnyűszerrel föl is menthető a
szükségből életre hívott rossz lélek által
elkövetett bűnök alól. Az értük járó bün-
tetés már amúgy is kirovatott. Ebben az
esetben a könyörtelenség magában hor-
dozta megtorlását: azt a szenvedést,
amelybe Sen Tének e szerep eljátszása
került. Strehler rendezése e szenvedés
fölmutatásával terjeszti ki a közönségre
A .sz e cs uán i j ó l é l ek példájának
érvényét.
A bennünk rejtező gonoszság mások és
magunk számára egyaránt gyötrelmes
gyakorlásától kíván elrettenteni minket.

A skizofrénia

„Régi parancsotok, / Hogy jó legyek és
mégis éljek, .' Kettőbe hasított, mint a
villám!" - vallja be Sen Te az isteni bí-
ráknak, miután magukra maradtak a tár-
gyalóteremben. Strehler színpadán úgy
válik szét a két alak, a jószívű utcalány és
a szívtelen üzletember, mint derűs, meleg
fény és éles, rideg árnyék. Sen Te
világos, kékesszürke színű, agyonmo-
sottnak tűnő, bokáig érő ruhát hord, s
ugyanebből az anyagból készült, sza-

bálytalan formájú svájcisapkát. Öltözéke
puritán és rosszul szabott: nem ad karak-
tert a testének, nem idomul az alakjához,
eltakarja idomait. Sen Te mozdulatai ter-
mészetesek, arca megnyerő. Hangja re-
kedtes, de modorával kellemessé tudja
varázsolni. Sui ezzel szemben szigorú
szabású öltönyt visel, kalapot és kesztyűt,
az előadás vége felé pedig hosszú, csillo-
gó bőrkabátot. Minden ruhadarabja éj-
fekete. Szeme helyén sötét szemüveg folt-
jai csillognak, lárvaábrázatából arany
fogsor villog fenyegetően. Mozgása da-
rabos és gépies, beszéde ellentmondást
nem tűrő és rikácsoló. Kinek is jutna
eszébe, hogy a két ember egyazon sze-
mély. A rendezés és a címszereplő, And-
rea Jonasson lenyűgöző alakítása mégis e
két végletesen elkülönített figura belső
azonosságát hangsúlyozza. Mindkét arc
mögött ugyanaz a reményét vesztő s
mindannyiszor új reményre kapó lélek
rejlik.

Sen Téből bizalom árad. Megejtő annak
a történéssornak a közvetlensége és
profán bája, amelyben megismerjük. Az
előjátékban hazafelé rohan, s egyik cipő-
jét elveszíti a sárban. Már éppen monda-
na egy cifrát, miközben visszamegy érte,
de Vang figyelmezteti az istenek jelen-

Sui Ta (Andrea Jonasson) a Piccolo Teatro Brecht-előadásán



létére. Bensőséges pillanat, amikor a víz-
árus triciklijén szunnyadó s halkan horkoló
égieket halk nyelvcsettintgetésekkel
rezzenti föl, majd óvatosan, lábujjhegyen
vezeti be őket a lakásába. S mennyire tud
örülni, amikor másnap reggel pénzt kap
tőlük a szállás fejében: fölszabadultan,
boldogan, a bankóköteget magasra tartva
táncolja körbe a színpadot.

Az első kép végén - amikor a nyolc-tagú
családban kitör a verekedés - rövid
átvezető zene után teljesen elsötétedik a
színpad meg a nézőtér, és csönd lesz. Las-
san halvány derengés tölti be a díszletet.
Kibontakoznak a dohányáruda házikó-
jának körvonalai, látjuk a boltban békésen
alvó családtagokat. A színpad legelején, a
közönségnek háttal valószínűt-lenül
magas férfi áll furcsa, görcsös test-
tartásban. Baljós, fenyegető árnyék. Az-
tán megmozdul a sziluett: olyan nehéz-
kesen és darabosan, hogy szinte halljuk
ízületeinek csikorgását. Amikor merev
lábbal, fölfelé feszített lábfejjel kilép, úgy
érezzük, mintha egy hadsereg indulna
meg. A térde alig hajlik, a karját viszont
képtelen kiegyenesíteni. Kezének ujjait
valami ismeretlen eredetű görcs feszíti
szét. A bolthoz ér, bekopogtat és meg-
szólal: a hangja nyers és rekedtes, mintha
még sohasem beszélt volna. Ő Sui Ta, aki
fölényes és magabiztos, aki rövid úton
elbánik mindenkivel, aki lelke ke-
ménységéből és tartása feszességéből mit
sem enged. Csak amikor már mindenki
eltávozott, akkor oldódik a görcs. Ki-
merülten egy székre rogy. Feje előrecsuk-
lik, kalapja lehull. Derékig érő, égővörös
hajzuhatag bukik ki alóla és omlik alá.

Sui Ta szerepének értelmezése a nagy-
bácsi második megjelenése során bonta-
kozik ki teljességében. Amikor kiderül,
hogy Szun számára fontosabb Se Te pén-
ze, mint maga a lány - mert repülési
vágya még szerelménél is erősebb szen-
vedély -, Sui Ta elájul: feje előrecsuklik,
felsőteste oldalra dől, de ő maga állva
marad. Karja ernyedten lóg. Úgy fest,
akár egy használaton kívüli bábu. Sui Ta
mozdulatai épp annyira szögletesek és
esetlenek, mint a bábok mozdulatai. Testi
és lelki görcsössége, darabossága pedig
Sen Te görcsös lelkiállapotának a követ-
kezménye! Ha egy bábu mozgása - tech-
nikai korlátain túl is - nehézkes vagy
rendellenes, az mindig a bábmozgató
fölkészületlenségének vagy figyelmetlen-
ségének, netalán nem kielégítő szellemi
vagy fizikai állapotának a bizonyítéka.
Sen Te nem oldja meg kifogástalanul fel-
adatát. Kimondhatatlan kínokat él át,

miközben a természetével olyannyira el-
lenkező személyiséget önmagában létre-
hozza. Sui Ta minden kifacsart mozdu-
latában Sen Te szenvedése jelenik meg. S
amikor a bábjátékos elájul, a báb élet-
telenné merevedik. Sen Te kétségbeesett-
sége Sui Ta emberfeletti erejében és fizi-
kai agressziójában jelenik meg: Sui Ta a
vita hevében fél kézzel a levegőbe emeli
Szunt az ingénél fogva, illetve a pilóta
távozása után csaknem megfojtja a keze
ügyébe kerülő Sin asszonyt.

Így fordítja le Strehler a színpad nyel-
vére Brecht egyik jellemző és többször is
megfogalmazott gondolatát - amelyet
például Á gonoszság maszkja című kései
versében egy japán démonmaszk hom-
lokának kidagadó ereit szemlélve jegyzett
föl -: „Milyen megerőltető gonosz-nak
lenni." Strehler analitikusan mutatja föl ezt
a szenvedést abban a folyamatban, amikor
Sen Te Sui Tává átalakul. Az írott
darabban ez a közjáték a nagybácsi má-
sodik megjelenése előtt szerepel. Strehler
bámulatos arányérzékkel veti hátrább ezt
az intermezzót, hiszen így Sui Ta har-
madik, legkönyörtelenebb föllépését a
gyötrelmes átváltozás és a bíróság előtti
visszaváltozás szigorú keretébe foglal-
hatja. Sen Te elkeseredett elszántsággal
jön ki a kortina elé, és a földhöz vágja Sui
Ta batyuba kötött öltözékét. Dühösen
belekezd Az istenek és a jóság tehetet-
lenségéről szóló dalba, s miközben énekel,
fölveszi a nagybácsi ruhadarabjait: a nad-
rágot, a zakót az ingmellel és a nyakken-
dővel, a cipőt, a kalapot, a napszemüveget,
s végül beteszi szájába a vicsorgó arany
fogsort. Minél többet ölt fel a nagybácsi
ruháiból, annál inkább elhalványul benne
Sen Te természetes lénye, s annál inkább
eluralkodnak rajta Sui Ta vonásai és
mozdulatai. Előbb a láb merevedik meg,
aztán a kéz mozog egyre szögletesebben, s
bár végig érzékelhető, hogy Sen Te
mennyire küzd személyiségének
átalakulása ellen, mire a dal befejeződik,
már Sui Ta áll a közönség előtt. S ennek a
művi átváltozásnak mesteri ellenpontja a
visszaváltozás mélyről föltörő, katartikus
pillanata: Sen Te kétségbeesetten és
szégyenkezve tépi le magáról Sui Ta fe-
kete bőrkabátját, olyan kínnal, mintha az a
testéhez ragadt volna.

A Sen Te - Sui Ta alakváltásban meg-
testesülő skizofrénia bravúros megrajzo-
lása mellett Sen Te születendő gyermeké-
nek bemutatása Jonasson alakításának
csúcspontja. Á rendező és a színész pillanat-
ról pillanatra gondosan fölépíti ezt a jele-
netet, amelynek minden mozzanata egy-

szerre megható és szelíd nevetésre kész-
tető. Ahogy Jonasson a keblére öleli a
nem létező kisdedet; ahogy az ölében
hintáztatja gyermekét; ahogy járni tanítja;
ahogy bukfencet vet neki, majd őt is
megbukfencezteti; ahogy vizet isznak
vagy cseresznyét esznek - mindegyik
részlet anya és gyermeke együttes jelen-
létének teljes illúzióját kelti. Elbűvölő
humorú a cseresznyelopás utáni séta,
amikor a nem létező rendőrrel találkoznak
: Jonasson csak fél szemmel sandít
képzeletbeli fiára, és a szája sarkából
utasítja őt, hogy föltűnés nélkül viselked-
jék. Jonasson teremtő erejű megformálása
folytán Sen Te gyermekmonológja végén
egyszerre megdöbbentő és magától
értetődő a hús-vér kisfiú (Lin To asztalos
gyermeke) megjelenése. Sen Te úgy
szorítja magához, mintha valóban az övé
lenne, mintha az ő képzelete idézte volna
meg. Később, amikor a fiú élelem után
kutatva nagy robajjal fölborít egy
szemeteskukát, Sen Te halálosan meg-
ijed: az ő születendő gyermekére is ha-
sonló, kilátástalan sors vár? A Jonasson
torkából ekkor föltörő tiltakozó sikoly -
szemben az írott darab e helyen álló tár-
gyilagos, ténymegállapító mondataival: ,A
gyerek éhes. A szemetes vödörben
kotorászik." - segélykiáltás, amellyel a
rendezés megelőlegezi az előadás nagy-
szerű befejező mozzanatát.

Az Istenek

Strehler csaknem teljes terjedelmében
játszatja a darabot. Szövegkezelése első-
sorban a dráma bizonyos részleteinek föl-
cserélésében nyilvánul meg, de ezek a kis
„átépítések" főleg a cselekmény ritmusának
fölgyorsítását szolgálják. Húzásai el-
enyészőek : csupán a szőnyegárus házaspár
szerepét redukálta két rövid jelenetre
(amikor kölcsönadják a pénzt Sen Tének,
illetve amikor tudatják, hogy - későn bár -
de visszakapták azt), és az Istenek földi
vándorútját kurtította meg két állomással.

Különös kálváriát járat meg öt stációban
Strehler a Mindenhatókkal. Az első és
utolsó, illetve a közbülső három meg-
jelenésük között azonban a szó szoros
értelmében szemléleti különbség van. Az
előjátékban és a darabot záró bíró-sági
jelenetben objektíve, vagyis az emberek
vágyaitól és akaratától függetlenül öltenek
alakot; a második, harmadik és negyedik
esetben viszont Vang álmában testesülnek
meg. Franco Mezzera, Carlo Montini és
Elio Veller megformálásában ezért az első
és az ötödik alkalommal va-



lószínűtlen, anyagtalan és nemtelen lé-
nyeknek tűnnek, míg a többi látogatás-kor
antropomorf, életszerű figurákká válnak.

Az előjátékban a zsinórpadlásról le-
eresztett és a katolikus templomok ol-
tárainak apró villanyégő-füzéreivel díszí-
tett „égi lift" szállítja őket Szecsuan vizes
porondjára, s ugyanezzel távoznak el
végleg a bírósági jelenet után, az előadás
befejezésekor. Először hófehér reverendát
és puha kalapot viselnek, arisztokratikusak
és idegenek. Óvakodva lépked-nek a
sárban, makulátlan ruházatukat féltve.
Ekkor még valóban mindenhatók: egyetlen
szavukra engedelmesen vissza-fordul
velük a forgószínpad, s az Első Isten
intésére a magasból pénz hull alá (ezzel a
bankóköteggel hálálják meg Sen Tének az
éjszakai szállást). Mindenhatóságukhoz
gyermeki lélek társul: egyikük érdeklődve
játszadozik Vang triciklijének csengőjével;
reggelre kelve pedig önfeledten ásítoznak
és nyújtózkodnak. A bírósági jelenetben -
első látogatásukkal színkontrasztban --
koromfekete bírói talárt és kalapot
hordanak. Állukon gumival fölerősített,
hosszú, fehér szakáll lengedez. Bár
kidüllesztett hassal járnak, korántsem
magabiztosak. Amikor eszükbe jut, hogy
könnyen leleplezhetik őket, foguk vacogni
kezd, s vékony szálú álszakálluk hullámzik
a kortina te-tején, amely mögött a
láthatatlan pulpituson helyet foglalnak.

Három megjelenésük Vang álmában
egyre lefokozottabb helyzetben mutatja
őket. Másodszorra még mindig az „égi
liften" érkeznek, alakjukat gyertyafény
ragyogja be. Már emberi köntösben van-
nak: az isteni hatalom földi helytartói-ként,
magas rangú főpapok ornátusában
jelennek meg. Ennek megfelelően elkö-
vetnek egy nagyon emberi hibát is: a Má-
sodik, a legkíváncsibb Istent (aki túlságo-
san belemerül a vízárussal folytatott be-
szélgetésbe) távozásukkor ittfelejtik. Az
„égi lift" fölszáll, s a lekésett Isten hiába
kiáltozik utána. Harmadszorra egészen
váratlanul, a színház nézőterén jelennek
meg: mint előkelő urak ülnek az egyik
emeleti páholyban. Innen beszélgetnek a
páholysor túlsó szélén fölbukkanó Vang-
gal. (Ez a helyszínválasztás Strehler egyik
legmegvesztegetőbb ötlete, mely szintén
növeli a néző identitástudatát.) E frakkos
Istenek már nem korlátlan hatalmúak: a
Harmadik például kék monoklival csú-
folkodik a jobb szeme körül, mert „tegnap
beleavatkozott egy vitába". Annyi
mindenesetre még maradt a mindenható

ságukból, hogy Vang számára egy a
nézőtér mennyezetéről aláereszkedő -
kötelet rendeljenek, amelyen a vízárus
lemászhat az emeleti páholyból a szín-
padra. Negyedszerre már szánandó kö-
rülmények között találkozunk az Iste-
nekkel: a Sui Ta dohánygyárának kerítése
mellett álló három olajoshordóból dugják
ki a fejüket - Beckett kukalakó szereplőire
emlékeztetve. Ruházatuk szakadt, arcuk
piszkos és elgyötort, hangjuk erőtlen és
kétségbeesett. Már közlekedni is
képtelenek, Vang tolja ki őket a színről a
hordókat tartó targoncán.

Végezetül - az előadás záróképében ---a
bírói talárt levetve, de a fehér álszakállt
fönnhagyva - gazdag püspöki ornátusuk-
ban emelkednek a mennyekbe, lidérces
földi útjukat befejezvén.

Az emberek
„Mind egész különös szagú állat" -- írta
Brecht A szegény B. B.-ről című versében
az emberekről. E megállapítást szem előtt
tartva Strehler sem rajzol kedvező képet a
dráma szereplőiről, a „különös szag",
tehát az egymástól való különbö-zés
érzékeltetésére pedig kiváltképpen
törekszik. Ennek érdekében nem elégszik
meg a figurák eltérő külsejének, alkati és
magatartásbeli jegyeik sokféleségének
hangsúlyozásával, hanem más-más játék-
stílust is előír színészei számára.

A Piccolo Teatro tagjai egész lényük-
kel részt vesznek a kifejezésben, tehát
nem csak személyiségük varázsára, or-
gánumuk szépségére és a figura lelkiálla-
potának jelzésére koncentrálnak. Az ál-
taluk megjelenített alakok pszichológiai-
lag hitelesen jellemzett, megszólalásaik-
ban pontosan intonált, megkomponált
mozgáskarakterű komplex személyiségek.
Különösen megformálásuk fizikai
teljesítménye lenyűgöző. Andrea jonasson
és a Jang Szunt játszó Massimo Ranieri
mutatványai egy akrobatának is a
becsületére válnának, de a többiek szá-
mára sem okoz gondot az alkatukra
szabott mozgásvilág megvalósítása.

Strehler színészvezetése hihetetlenül
konzekvens. Beállításai pillanatról pilla-
natra kiszámítottak, instrukciói visszakö-
vetkeztethetően telitalálatok. Érezhetően

színészeinek egyéniségéből adottságaik és
korlátaik figyelembevételével - bontja ki a
darab által meghatározott figurákat. Az
előadás megtervezett polifóniájának
jegyében eltérő ábrázolási stílusban ját-
szatja színészéit, s egy-egy szereplő játé-
kán belül is vegyíti az átélt, a stilizált, a
pantomimikus és a clownelemeket.

Sen Te és Sui Ta kettős alakja mellett
Strehler szemében Vang a darab legfon-
tosabb szereplője. Vele ismerkedik meg
először a közönség, s a későbbiekben is ő
tartja a legközvetlenebbül a nézőkkel a
kapcsolatot: Ezért is alakít ki részére a
rendező nézőtéri járásokat, s ezért en-
gedélyezi megszemélyesítője, Renato de
Carmine számára a legnagyobb színészi
szabadságot. Strehler színpadán ugyanis
Vang figurája szimbolikus jelentést kap,
az emberi lét kilátástalanságának, hiába-
valóságának megtestesítője lesz: egy vizes
világ vízárusa. Olyan portékát kínál,
amelynek a lehető legkisebb a keletje. Hi-
szen az egyik házból - ahol az előjáték
során sikertelenül próbál szállást kérni az
Istenek nek -- több vizet zúdítanak a
nyakába, mint amennyi a lajtjában kotyog.
S mint gyarló ember még ilyen kö-
rülmények között is megkísérel csalni
dupla fenekű bögréjével. Kitűnő alakí-
tásával De Carmine Vang esendőségét és
szertelenségét emeli ki. Nem akarja meg-
hatni a nézőket a vízárus nyomorúságának
hangsúlyozásával, ehelyett a minden-kori
szemlélők ártatlan igyekezetével vezeti
őket végig az eseményeken. Az ő Vangja
- hiszen egész nap ezt teszi --még
álmában is triciklizik : az előszínpadon
hanyatt fekve, lábával a nem létező
pedálokat hajtva, arcán átszellemült mo-
sollyal alszik, amíg meg nem lepik az
Istenek. Az ő játéka a legkevésbé ponto-
san beállított, de az így nyert oldottság és
bensőségesség alkalmassá teszi arra, hogy
a történést mind az Istenek, mind a kö-
zönség számára közvetítse.

Igen nehéz feladat jut Jang Szun, a
repülő megszemélyesítőjének, Massimo
Ranierinek. A darabban a pilóta Sen Te
egyetlen igazi ellenfele, alakítójának te-
hát közös jeleneteikben föl kell vennie a
versenyt Jonasson páratlan teljesítmé-
nyével. Strehler minden segítséget megad

A nyolctagú család elfoglalja Sen Te trafikját (lklády László felvételei)



ehhez színészének. Nagyon pontosan raj-
zoltatja meg vele Szun erkölcsi
degradálódásának folyamatát, s minden
állapotát igyekszik dialektikusan
ábrázoltatni. A Ranieriből áradó ösztönös
és nyers erőt képes a mívesség korlátai
közé szorítani, férfias charme-ját pedig
bumfordisággal ellenpontozni. Első
jelenetében Ranieri Szun öngyilkossági
kísérletének elkeseredettsége és repülési
vágyának líraisága között, a továbbiakban
pedig Sen Te meghódításának
gyengédsége, illetve Sui Tával szembeni
fölényeskedés és követelőzés végletei
között rajzolja meg a pilóta személyiségét.
Strehler színészeinek szinte valamennyi
adottságát kamatoztat-ni tudja. Ismerve
Ranieri rendkívüli fizikumát és
mozgáskészségét, a darab egyik
legfontosabb jelenetét éppen erre építi. Az
esküvői színben végig Ranieri a köz-pont,
akrobatikus mutatványai lélegzet-
elállítóak. Mindannyiszor úgy húzza meg a
pezsgősüveget, hogy a padon ülve láb-fejét
beakasztja az asztal lábába, és hídba
hátrahajlik, hogy a feje a földet éri. A
násznép távoztával a hosszú asztal te-tején,
majd az egész színpadot bejátszva -
fokozódó részegségét, egyensúlyvesztéseit
akrobatikával és pantomimmal ér-
zékeltetve - énekli el Á ment Sohanapjáról
szóló dalt. E jelenettől kezdve Szun már
nem veszélyes ellenfele a tartósan Sui
Tává változott Sen Tének, így a szerep
fokozatosan elveszíti komplexitását, és
Ranieri alakítása is a karikatúrához kozelít.
Kivéve Á nyolcadik elefántról szóló dal
előadását, amelyben a munkavezetővé
vedlett pilóta teljes gátlástalanságát meg-
mutatja.

Mivel a dráma törvényei szerint SuI Ta
az esküvői jelenet után sem maradhat
komoly ellenfél nélkül, ezért fölerősödik
Szun anyjának a szerepe, aki Vangtól az
események közvetítését is átveszi, így a
nézőtérre is többször lejön. Csak az elő-
adásnak ebben a szakaszában válik nyil-
vánvalóvá, hogy a pilóta Jang asszonytól
örökölte életelvét: bármi áron ki kell
erőszakolni a sorstól a boldogulást. Ám
amíg Szun valódi lehetőségek minden-
képpeni eléréséért harcol, tehát tevé-
kenységével igazolja ezt az életelvet, addig
az anyja a mentalitásában, a szemé-
lyiségjegyeiben hordozza a feltétlen érvé-
nyesülni akarást. Isa di Marzio fékezhe-
tetlen temperamentumú, a fia és a maga
érdekében könyörtelenül és fáradhatatlanul
ügyködő özvegyasszonyt formál a
figurából. Amikor Szun karrierjének föl-
ívelését meséli, Strehler éles fényű fejgép-
pel emeli ki alakját, ő maga pedig harsá

nyan követel gongütéseket a zenekartól a
történet fordulópontjain. Jang asszonyt
elsősorban vérmérséklete viszi előre:
működését nem képes racionálisan meg-
tervezni. Ezért aztán néha lehetetlen
helyzetekbe kerül: például öblös kézitás-
kájából esetenként zsebkendő helyett kü-
lönböző intim női ruhadarabokat - haris-
nyát, bugyit - rángat elő. E mesterien
közbeszúrt, apró, zavart pillanatokkal
ellenpontozza a rendezés a figura ener-
gikus föllépését.

Sen Te társadalmi ellenlábasait Strehler
egyértelműen karikaturisztikusan mutat-ja
be. A Mi Csü asszonyt játszó Edda
Valentét férfiasan szigorú hivatalnokru-
hába bújtatja, s kíméletlen érdekközpon-
túsága mellett egy fölnagyított, már-már
patologikus vonásával jellemzi: testi és
lelki tisztaságmániájával. Mi Csü asszony
ezen tulajdonságára a brechti szöveg is
utal: a háztulajdonosnő szemében „meg-
bocsáthatatlan bűn, ha valaki szegény".
Úgy érzi, hogy bemocskolja magát, ha
nyomorgókkal érintkezik vagy üzletet köt.
Mi Csü asszonynak az erkölcsi be-
szennyeződéstől való félelméhez Strehler
a fizikai bepiszkolódás iránti utálatát tár-
sítja: a díszlet pocsolyái között járva a
háztulajdonosnő szinte minden lépésénél
hisztérikusan fölkapja a lábát, és aggódva
ellenőrzi, vajon nem fröccsent-e sár a
harisnyájára.

Másfajta színészi eszközökkel jeleníti
meg Su Fut Mario Valgoi. Az ő borbélya
kikent-kifent bájgúnár, aki csak fölhúzott
nadrágszárral és lábujjhegyen mer járni a
vizes talajon, állandóan a frizuráját simít-
gatja vagy a fülét piszkálja, a modora pe-
dig elviselhetetlenül précieux. Strehler
szerepértelmezésére az a jelenet világít rá,
amelyben Su Fu sütővasával megnyo-
morítja Vang kezét. Az ortodox Brecht-
interpretáció szerint ez a mozzanat azt
példázza, hogy a gonosz és lelketlen ka-
pitalista a legkisebb vétségért is könyör-
telenül elbánik a szegény, kiszolgáltatott
munkással. Á darab keletkezésének ide-
jén ez az elfogult ábrázolásmód kétség-
kívül szükséges és jogos volt, napjainkban
viszont egyértelműen sematizmus-hoz
vezetne korunk kapitalizmusának
munkását csupán kiszolgáltatottként,
tőkését pedig rosszindulatú elnyomóként
bemutatni. Su Fu ezért kelletlenül és mél-
tatlankodva üt rá Vang kezére, mintha egy
tiltott tárgyak után nyúlkáló rossz kölykot
büntetne meg, s Vang sem láza-dó
proletáröntudattal reagál, hanem úgy
futkos nyüszítve és fölhúzott manccsal,
mint egy megrugdalt kutya.

A Rendőr szerepében Alarico Salarolit
látjuk. Ez a Rendőr - hatalmának tudatban
- kedélyesen bánik a neki kiszolgáltatott
személyekkel. Óvatos és udvarias viszont
azokkal szemben, akiknek a magáénál
magasabb társadalmi rangot tulajdonít:
amikor Sen Te dohányboltjában Sui Tával
tárgyal, kínosan ügyel rá, hogy pontosan
ugyanúgy tegye keresztbe a lábát, mint
beszélgetőpartnere. Ám Sui Ta is meg
akarja nyerni a Rendőr jóindulatát, s ezért
ő is utánozza annak mozdulatait.
Mindebből néhány másodperces parádés
tükörjáték kerekedik. Ezt a Rendőrt csupán
a kerékpárjához fűzik gyengéd szálak: azt
úgy kezeli, mint egy paripát. Ez a Rendőr
úgy végez házkutatást Sui Ta
dohánygyárának irodájában, hogy egy
pillanatra ki nem venné a szájából a sípot.
Minthogy azon át lélegzik, a síp közben
állandóan szól. Amikor Sui Ta tárgyalásán
tanúskodnia kell, mi-előtt megszólalna,
mulatságos, maga kreálta díszlépés-
koreográfiát és tisztelgést mutat be.
Salaroli játéka tartalmazza a legtöbb
clownelemet, Strehler még cirkuszi geget
is engedélyez számára: a Fiú (a nyolctagú
családból) ebben az előadásban nem
kalácsot, hanem habostortát lop, és azt az
őt elfogni akaró Rendőr arcába vágja.

Strehler optikájával szemlélve Sen Te
vagy Sui Ta ellenfelei kivétel nélkül ko-
mikusak, az őket megszemélyesítő szí-
nészek humora ellenállhatatlan. Strehler a
szokványos társadalomábrázolási képlet
reciprokát veszi, és nem őket, hanem Sen
Te „osztályos társait" mutatja félel-
meteseknek. Így elkerüli, hogy a konflik-
tusok melodrámához vezessenek. Az elő-
adás minden szereplőjében jelen van vala-
milyen módon az erőszak, de elsősorban
nem a gazdagokat és hatalmasokat, ha-
nem éppen a nincsteleneket jellemzi. Ne-
kik ugyanis nincs veszítenivalójuk, és úgy
vélik, hogy szegénységük éppen elég,
jogcím az erkölcsi támadásra. Strehler
korunk egyik jellemző társadalmi jelen-

ségét ragadja meg ebben a mozzanatban.
Nevezetesen azt, hogy ma már nem az
egyéni kiszolgáltatottság és az alázat ko-
vácsolja tömeggé az embereket, mint
Brecht idejében, amikor az egyedek ma-
gatartásformájának döntő meghatározó-ja
még nem az egyenlőségélmény volt.
Napjainkban hamis öntudat tömöríti az
embereket. Az ebből fakadó hihetetlen
önzést talán a Sin özvegyet játszó Anna
Saia képviseli a legerőteljesebben, akiből
még a nőiesség is hiányzik addig, míg
kedvező helyzetbe nem kerül, hiszen



világszínház
Sin jön rá elsőként, hogy Sui Ta és Sen Te
egyazon személy, tehát zsarolható.
Amikor a bírósági tárgyalás jelenetében
Strehler a tanúskodó gazdagokat az egyik
emeleti páholyba ülteti, már Sin is
közöttük foglal helyet, pompás kosztüm-
ben és kifestve, s nyoma sincs rajta ko-
rábbi durvaságának. Erőszakosság su-
gárzik a nyolctagú család tagjairól - akik a
szenilis Nagyapától a terhességét szem-
léltethető vádként viselő Sógornőig gon-
dosan egyénített alakok -, a Munkanél-
küliről és Lin To asztalosról egyaránt.
Kitűnően választott ellenpontjuk az öreg
szőnyegárus házaspár rokonszenves, ka-
ronfogva járó, lehajtott fejjel tipegő, re-
begve megszólaló kettőse. Ebben a vi-
lágban ők az egyedüli jó emberek: meg-
indítóan erőtlenek, kiszolgáltatottak a
többiekkel szemben.

Á Piccolo Teatro művészein valóban
látszik, hogy a színészi gesztust - Brecht
és Strehler szellemében -- nem esztétikai,
hanem társadalmi kategóriának tekintik.
Nincs formailag öncélú megszólalásuk
vagy mozdulatuk, minden a szerep
tartalmi értelmezését, egyénítését, illetve a
szereplők viszonyrendszerébe való pontos
beillesztését szolgálja. Így az egyes
kiemelkedő alakítások is beágyazódnak a
dinamikus ensemble-játékba, s a csa-
patmunka egy pillanatra sem rendelődik
esetleges magánszámok alá. A minden
szereplő esetében szerencsésen megtalált
extrém variánsok - a stiláris eklekticizmus
ellenére is -- egységes képpé állnak össze.

A remény

Az előadás mottójául Strehler - a mű-
sorfüzet tanúsága szerint - Brecht egyik
öregkori versét választja, amely magyarul
Egy késő görög kori költő olvasása közben
címmel ismeretes. Ebben Brecht azokról a
trójaiakról ír, akik akkor sem adták föl a
reményt, amikor már minden elveszett. S
valóban, bármilyen sötét világot tár is
elénk Á szecsuáni jólélek Strehler
olvasatában, minden pillanatában ott
csillog a remény, a rendező és a színészek
reménye, hogy talán ez az előadás segít
majd szétválasztani a jót a rossztól. Hogy
a jót úgy kövessük, „mintha nem tudnánk
elérni", a rossztól pedig riadjunk meg,
„mintha forró vízbe nyúltunk volna", mert
hiszen rossznak lenni gyötrelmes dolog,
még a forró víz égetésénél is
gyötrelmesebb.

NÁNAY ISTVÁN

Szófia '82

Színházi központtá vált Szófia június 20.
és július 4. között. A bolgár főváros, egész
Bulgária, sőt a vele szomszédos országok
is nagy jelentőséget tulajdonítottak annak,
hogy éppen ez a szocialista ország adott
otthont az idei Nemzetek Színháza
Fesztiválnak. Huszonkilenc ország
harminckilenc társulata vett részt a
találkozón, és a színházak negyvenöt
darabot, illetve műsort mutattak be.
(Magyarországot a Népszínház és a Győri
Balett képviselte, és a Csiksomlyói
passiónak, illetve a Don Juan árnyéka
rajtunk című produkciónak kivételesen
nagy sikere volt. A külföldi produkciók
mellett a bolgár - elsősorban a szófiai -
színházak majd' ugyanannyi bemutatót
kínáltak. Tizenhárom helyszínen folytak
az előadások nap mint nap. Európa csak-
nem minden országa képviseltette magát a
találkozón, a többi földrészről japán,
vietnami, indiai, Fülöp-szigetekbeli,
angolai, kubai és egyesült államokbeli
együttesek is bemutatkoztak. A szervezők
műfaji sokszínűségre törekedtek, s a
drámai művek mellett operák, operettek,
musicalek, modern és hagyományos ba-
lettek, folklórműsorok, a keleti színházak
reprezentánsai, bábjátékok szerepeltek a
műsoron. Á számok és az adatok arra
utalnak tehát, hogy ezúttal valóban a
színházak világtalálkozójára került sor
Szófiában.

Ám ha valaki ezen a fesztiválon szere-
tett volna tájékozódni arról, milyen ma az
európai színjátszás összképe, milyen
irányzatok élnek egymás mellett vagy
szembesülnek egymással, annak igencsak
csalódnia kellett. Mintha a program
összeállítói túlzottan leegyszerűsítve értel-
mezték volna a találkozó mottójául vá-
lasztott gondolatot: „A fesztivál szolgálja
a népek és a kultúrák közötti kölcsönös
megértést!" Tanulmányozva a műsort,
látva az előadásokat és olvasva-hallgatva a
beszámolókat azokról a produkciókról,
melyeket nem volt módjában a látogató-
nak megnézni, kissé egysíkú művészi kép
rajzolódik ki. Vérmérséklet és ízlés kér-
dése, hogyan fogalmazunk: klasszikus
értékeket felmutatónak vagy konzerva-
tívnak ítéljük-e a fesztivált. De az tény,

hogy feltűnően kevés kortárs mű szerepelt
a programban, alig voltak jelen az utóbbi
évek jelentős színházi alkotói, a színházi
fejlődés meghatározó egyéniségei, szinte
teljesen hiányoztak a kísérletező
színházak, az avantgarde különböző
irányzatainak képviselőiről nemis szólva.

Arisztophanész (két darabbal), Menand-
rosz, Shakespeare (három előadással, eb-
ből kettő Lear király), Goethe (szintén kér
darabbal), Ibsen, Büchner, Doszto-
jevszkij, Gorkij, Racine, Lorca, a Nép-
színház Csiksomlyói passiója - a névsor
önmagáért beszél, az európai irodalom e
klasszikusai garantálták a szellemi szín-
vonalat. Ám ugyanilyen klasszikus szerző
ma már Samuel Beckett, s klasszikus mű
a Renault -Barrault házaspár által két év-
tizede játszott 0, azok a szép napok vagy A
játszma vége, amelyek pedig a modern-
séget voltak hivatottak képviselni. S az
avantgarde klasszikusának számít már a
tizennégy évvel ezelőtt készült Dante,
Józef Szajna produkciója.

Természetesen soha nem a szerzők és a
művek önmagukban határozzák meg azt,
hogy egy előadás konzervatívan
klasszicizáló vagy korszerű. Lehet mai
szerző művével is poros hagyományokat
őrző előadást létrehozni, és klaszszikus
művekben is születhet a mának a máról
szóló előadás (gondoljunk az el-múlt
évtizedek kiemelkedő egyéniségei-nek -
hogy találomra néhány nevet említsünk:
Brook, Strehler, Ljubimov, Efrosz, Stein,
Zadek, Ciulei - munkásságára!). Ám a
szófiai fesztiválon klasszikus szerzők
„klasszikus" előadásai szerepeltek.

A világ más jelentős fesztiváljaival el-
lentétben a szófiain naponta csupán egyet-
lenegy előadást lehetett megnézni. A tár-
sulatok csak két-két előadást tartottak, s
minden előadás azonos időben kezdődött.
így még az is, aki egész idő alatt Szófiá-
ban volt, csak tizenöt - igencsak esetle-
gesen összevállogatott- előadást láthatott,
az egész program egyhatodát, vagy ha csu-
pán a külföldi előadásokra volt kíváncsi,
azok egyharmadát. A magyar résztvevők-
nek azonban nem adatott meg az, hogy a
fesztivál egész időtartama alatt ott lehes-
senek. Ezért ezeken a hasábokon is csupán
részélményekről, töredékes impressziók-
ról adhatunk számot.

Csalódások

A fesztivál első részében voltam Szófiá-
ban.

Elsősorban kíváncsiságból néztem


